UCHWAŁA NR XXVI/236/2012
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002;
z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175,
poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz.1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373)
Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 3. Traci moc uchwała nr XII/100/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 237 poz. 2205) oraz uchwała nr XLII/390/09 Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2009 roku o zmianie uchwały
nr XII/100/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr217 poz. 1934).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XXVI/236/2012
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 maja 2012 roku

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012” jest
w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:
a) obligatoryjne sterylizacje albo kastracje bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
b) przeprowadzanie akcji sterylizacji albo kastracji psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
9) trwałe znakowanie za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) bezdomnych
zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie
Mazowieckim.
Rozdział 2
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
powierza się podmiotowi, który na podstawie umowy zawartej z Gminą – Miasto Tomaszów
Mazowiecki wykonuje usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, zwanemu
dalej administratorem schroniska.
2. Administrator schroniska ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć do schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej schroniskiem,
wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, które przebywają na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, jest realizowana poprzez przekazywanie karmy społecznym
opiekunom (karmicielom) tych zwierząt.
2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, powierza się administratorowi
schroniska.
§ 4. 1. W ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami, które przebywają na terenie
miasta Tomaszowa Mazowieckiego, mogą być przeprowadzane akcje sterylizacji i kastracji,
których celem jest ograniczanie populacji tych zwierząt.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnym regulaminie.

Rozdział 4
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
ma charakter stały.
2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, powierza się administratorowi
schroniska.
3. Administrator schroniska ma obowiązek niezwłocznie przewieźć i umieścić
w schronisku bezdomne zwierzęta odłowione z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Rozdział 5
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację
zwierząt
§ 6. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez
obligatoryjne sterylizacje albo kastracje bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku,
przed przekazaniem ich do adopcji, z wyjątkiem zwierząt, które w ocenie lekarza weterynarii:
1) nie powinny być poddane takim zabiegom z uwagi na podeszły wiek lub ze względów
medycznych;
2) są zbyt młode na przeprowadzenie takich zabiegów.
2. W przypadku przekazania do adopcji zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
możliwe będzie wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji na koszt Gminy – Miasto
Tomaszów Mazowiecki w dowolnym terminie, po ustąpieniu okoliczności wskazanych
w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykonywane przez lekarza weterynarii
na podstawie umowy zawartej z Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
§ 7. 1. W ramach ograniczania populacji bezdomnych zwierząt mogą być
przeprowadzane akcje sterylizacji albo kastracji psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnym regulaminie.
Rozdział 6
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane poprzez:
1) rozpowszechnianie ulotek i plakatów propagujących adopcję bezdomnych zwierząt;
2) prowadzenie internetowej bazy danych „A może by tak … przygarnąć psa!”,
która zawiera informacje o bezdomnych zwierzętach przebywających w schronisku.
Rozdział 7
Usypianie ślepych miotów
§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
powierza się administratorowi schroniska.
2. Administrator schroniska ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć do schroniska ślepe
mioty z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w celu ich uśpienia.
Rozdział 8
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 10. Gospodarstwo lub gospodarstwa rolne, w których zapewnione zostaną miejsca
dla zwierząt gospodarskich, zostaną wskazane w stosownych umowach zawartych pomiędzy
Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki a właścicielem lub właścicielami tego gospodarstwa
lub tych gospodarstw.
Rozdział 9

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt powierza się administratorowi schroniska.
Rozdział 10
Trwałe znakowanie zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora
§ 12. 1. Trwałemu znakowaniu za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa)
podlegają wszystkie bezdomne zwierzęta przebywające w schronisku, przed przekazaniem
ich do adopcji.
2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez lekarza weterynarii
na podstawie umowy zawartej z Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki.
3. Dane o trwale oznakowanych zwierzętach są wprowadzane do Międzynarodowej
Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network.
Rozdział 11
Inne regulacje
§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012” są zabezpieczone w budżecie Gminy – Miasto
Tomaszów Mazowiecki na rok 2012.

